
Corpo Docente: 

Julia Ribas Durscki – Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal do 

Paraná (1985) e mestrado em Estomatologia pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (2003). Atualmente é membro da Sociedade de Pesquisa e Ensino de 

Odontologia, professora, coordenadora especialização da Faculdade Herrero, e 

autônomo - Consultório Odontológico. Tem experiência na área de Odontologia, com 

ênfase em Periodontia, atuando principalmente nos seguintes temas: diagnóstico, 

tratamento, reabsorção radicular cervical, alterações bucais e imunologia. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/6792182673460643 

 

Danilo Calgaro Miquelleto - Cirurgião-Dentista pela Universidade Federal do Paraná. 

Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial; Professor do Mestrado 

em Implantodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, Curitiba; Coordenador do 

curso de pós graduação em Cirurgia Oral Menor da Faculdade São Leopoldo Mandic, 

Curitiba; Consultor científico da empresa Implacil de Bortoli - SP; Professor associado - 

Faculdade Herrero, Pós-Graduação. Tem experiência na área de Odontologia, com 

ênfase em cirurgia bucal, cirurgia ortognática, implantes dentários e trauma maxilo-

facial  

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/3153201582937995 

 

Reila Tainá Mendes – Graduada em Odontologia pela Universidade Federal do Paraná 

(2007) e especialista em Periodontia pela Universidade Positivo (2009). Mestre em 

Clínica Integrada (linha de pesquisa: Terapêutica Aplicada) pela Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, período em que trabalhou com modelo experimental de periodontite, 

avaliando os efeitos sistêmicos e vasculares da inibição da COX-2 durante a doença. 

Doutora em Odontologia (Clínica Integrada - linha de pesquisa: Terapêutica Aplicada) 

na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Onde trabalhou com modelo 

experimental de infarto e periodontite. Período sanduíche em The Forsyth Institute 

(Cambridge MA - EUA, 2013-2014) no departamento Applied Oral Sciences, onde 

estudou os efeitos da hipóxia e de Fusobacterium nucleatum sobre as células 

endoteliais, sob orientação do Dr. Alpdogan Kantarci.  

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/3325310459390377 

 



Gabriela Moraes – Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal do 

Paraná (2000). Especialista em Periodontia pela Universidade Federal de Santa 

Catarina. Atualmente é professor da Faculdade Herrero LTDA. - SS, nas Disciplinas de 

Periodontia e Semiologia. Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em 

Periodontia, atuando principalmente nos seguintes temas: regeneração tecidual guiada, 

granuloma piogênico, diagnóstico diferencial, e hiperplasia inflamatória.  

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/2752558304505863 

 

Luiz Carlos do Carmo Filho – Possui graduação em odontologia pela Universidade 

Norte do Paraná (1999). É especialista em periodontia pela Associação Odontológica do 

Norte do Paraná (2001), especialista em implantodontia pela Universidade Norte do 

Paraná (2005), mestre profissional em odontologia - área de Implantodontia pelo Centro 

de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic (2012), e atualmente é doutorando 

do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica - área de Prótese Dental, 

diretor técnico do Instituto do Carmo Odontologia (Curitiba-PR) e diretor de um ITI 

Study Club em Curitiba - PR. Atua principalmente nos seguintes temas: implantes 

dentais, implantodontia, implantes angulados e osseointegração. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/4254900401248407 

 

Professores convidados 

O Curso de Especialização em Periodontia e Implantodontia buscará convidar 

professores de renome dentro de áreas específicas, na busca pela interação de 

conhecimentos nas diversas regiões do país e também a contribuição dos mesmos com 

seu conhecimento vasto e permitindo aos alunos do curso o contato com estes 

profissionais, que trarão discussões mais amplas ao curso. Esta interação eleva o nível 

técnico-científico dos futuros especialistas em Periodontia e Implantodontia. 

 

 


